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Van de redactie.

door Herman Damveld

OP ZOEK NAAR EEN DUMPPLAATS
VOOR PLUTONIUM

Deze nleuwsbrlel gaal vooral over plulonlum. Wal
moelen we daarmee, hoe denkt de regering daarmee
om Ie kunnen gaan. Blnnenkorl koml dil onderwerp In
de Tweede Kamer aan de ort/eo
Een andere zaak die over een paar weken speel/Is
een transparI van kernafval naar Ahaus, vlak over de
grens biJ Enschede. Waar gaat het om? Dat leggen
wIJ uil.

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over de
bestemming van 3500 kilo plutonium. Niet alleen In
Nederland maar wereldwijd zoeken overheden naar toe
passingen. Men denkt aan tnsmeften In glas, opslag op
Groenland of diep onder de grond. En d~ allemaal
omdat plutonium grondstof is voor kernwapens. Er is
tien kilo plutonium nodig om een ruwe kernbom te
maken.
Waarom zou opslag niet op Groenland kunnen. stelt de
Rand Corporation ineen studieover de opslag van kern
koppen. Groenland Is dun bevolkt. Er bevindt zich een
voor opslag geschikte mil~ire basis, Thule. Daarom is
het voor terroristen vrijwel onmogelijk om daar zo maar
kernkoppen te stelen, zegt de Amerikaanse firma. En
Groenland voelt daar wel wat voor. Weliswaar va~

Groenland onder Deens bestuur, maar voor binnenland
se aangelegenheden Is Groenland autonoom. Lars Emil
Johansen, de president van de regering van Groenland,
wil over het plan onderhandelen met de Verenigde
Staten en Rusland. "Latenwe zien of we bij kunnen dra
gen aan de wereldvrede. Deze opslag kan ons econo
misch voorspoed brengen", zei hij in juli. Hoe heeft het
zover kunnen komen? Daartoe eerst enige u~leg .

Opwerking
De brandstofelementen In kerncentrales als Dodewaard
en sorssele bevatten licht-verrijkt uranium. Bij het
gebruik in de reactor van de kerncentrale splijt een deel
van dit uranium. Er ontstaan splIjtingsproducten als
jodium en cesium, maar tijdens het proces In de reactor
wordt ook plutonium gevormd. Na verloop van tijd, ais
het grootste gedee~e van het splijtbare uranium is ver
bruikt, moeten de 'bestraalde' brandstofstaven worden
vervangen. Gezien de intense radioactivite~ en hitte
worden de brandstofstaven lijdelijk opgeslagen in bas
sins bij de centrales.
De exploäanten van de kerncentrales, gesteund door de
overheid, hebben met de opwerkingsfabrieken te
Sellafield In Groot-Brittannië en La Hague in Frankrijk
contracten gesloten voor behandeling van de brandstof
staven.
In een opwerkingsfabriek worden het nog resterende
uranium en het in de reactor gevormde plutonium uit de
brandstofelementen gehaald. Bij de opwerking van de
brandstofstaven komt tevens een grote hoeveelheid
radioactief afval vrij, waaronder het uiterst radioactieve
kernsplljtingsafval. D~ afval komt terug naar Nederland.
Daarnaast lozen de opwerkingsfabrieken radioactieve
stoffen In de lucht en In zee. Greenpeace heeft eind juni
metingen gedaan bij de u~laatpijp van de opwerkingsfa·
briek en enkele I~ers radioactief materiaal mee terug
genomen naar Nederland: een vorm van terughaalbaar
heid van kernafval

Kweekreactoren
De idee achter opwerken was om het teruggewonnen
plutonium en uranium opnieuw te gebruiken. De urani
umprijzen waren In de zeventiger jaren hoog en de ura
nlumvoorraden leken beperkt. "Dat maakte het herge
bruik economisch interessant", schreef minister Wijers
van Economische zaken op 25 juni dit jaar aan de
Tweede Kamer. Wijers schreef deze brief als voorberei
ding op het komende Kamerdebat over opwerking van
radioactief materiaal. "Bovendien waren er mogelijkhe
den om het afgescheidel)..Jl1ulllJliJJ!lI..J)ILJlJI!lige-W
aan te wenden. Die mogel ~if~n :va~~ nyo~}lëgè1
in snelle kweekreactoren Kalkil ·e lt~lrl1l!~,(.{. z
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ging de minister verder.
De opbrengsten uitdithergebruik zouden de kosten van
het opwerkingsproces dekken, zo dacht men toen. Het
liep echter anders. De snelle kweekreactor in Kalkar
kwam niet in bedrijf. De Franse regering-Jospin heeft
aangekondigd de Superphenix te sluiten. Daarmee
kwam het hergebruik van plutonium op de helling. Er is
te veel plutonium afgescheiden. Daarom heeft ditpluto
nium "momenteel een negatieve marktwaarde", staat in
een rapport dat het Energieonderzoek Centrum
Nederland in opdracht van Wijers heeft gemaakt: per
gram plutonium moet de verkoper en dertig gulden op
toeleggen. Opwerking geeft dus een product waar geen
afzet voor is. Plutonium is echter eveneens geschikt
voor de aanmaak van kernwapens. En daarom is het
plutonium een groot probleem. Het bedrijf van de kern
centrales Dodewaard en Borssele geeft 3500 kilo pluto
nium. Daarvan is in het verleden 207 kilo geleverd aan
Kalkar en 452 kilo aan de Superphenix. Voor het overi
ge plutonium is geen bestemming bedacht. Maar van
het al geleverde plutonium zijn we niet af. Het Kalkar
plutonium bevindt zich voor het grootste deel in
Duitsland. Het plan is om het te vervoeren naar het
Schotse Dounreay, voor tijdelijke bovengrondse opslag.
Het plutonium dat aan de Superphenix geleverd is komt
in beginsel weer terug naar Nederland, deelde
Andriessen, de toenmalige minister van Economische
Zaken, in 1992 mee aan de Tweede Kamer.

Kemcentrale-plutonlum
Er bestaan verschillende soorten plutonium, isotopen
genaamd. Militairen willen het liefst zuiver plutonium
239, want dat geeft een atoombom, waarvan ze de ver
nietigende kracht heel precies kunnen berekenen.
Naarmate kernbrandstof langer in de centrale blijft, ont
staan er meer 'hogere' isotopen. De vernietigende
kracht van een kernexplosie is dan iets minder nauw
keurig te voorspellen. In de ogen van militairen is dit
een nadeel.
Vaak wordt gedaan of uitsluitend dit plutonium-239
geschikt is voor de fabricage van kernbommen. Dit is
niet waar, werd in juni van dit jaar bekend via het kern
energievakblad Nuclear Fuel. Dit vakblad wist nu de
hand te leggen op een geheim rapport uit1993 van des
kundigen van de kernwapen instituten Lawrence
Livermore Laboratories en Los Alamos National
Laboratories. In dit rapport stellen de deskundigen dat
ook andere plutonium uit kerncentrales geschikt is om
een kernwapen te maken.
De deskundigen sluiten niet uit dat een ongetrainde
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groep (bijvoorbeeld terroristen) die de beschikking heb
ben over alle noodzakelijke materialen en installaties
een kernwapen kan produceren. "Het probleem is dat
een ongetrainde groep met succes een kernwapen kan
maken", stellen de deskundigen. "Omdat de gevolgen
zo ernstig zijn, is het risico aanzienlijk." En zelfs als de
atoombom niet afgaat en het plutonium niet splijt is er
een gevaar: het plutonium verspreidt zich dan en "dit
kan ernstige gevolgen hebben", stellen de deskundigen.

Tonnen
Wereldwijd moet men zich wapenen tegen diefstal van
plutonium, ofdat nu uitkerncentrales of uit kernwapens
komt. Het Nucleaire Energie Agentschap (NEA) in Parijs
is onderdeel van de OESO, het samenwerkingsverband
van de rijke westerse landen. De NEA heeft vorige
maand een rapport uitgebracht over het omgaan met
plutonium. Wereldwijd is bijna duizend ton plutonium
gemaakt. Jaarlijks komt er in kerncentrales vijftig ton
bij. In opwerkingsfabrieken is 126 ton plutonium afge
scheiden en als de huidige opwerkingsfabrieken door
blijven draaien komt daar jaarlijks tien ton bij.
Vanwege de verdragen tot ontmanteling van kernwa
pens onttrekken de Verenigde Staten en Rusland een
groot deel van de kernkoppen aan hun arsenalen. Dat
geeft zo'n honderd ton plutonium. Volgens een schat
ting in het kernenergievakblad Nuclear Fuel van eind
juni beschikt Engeland over 11 ton plutonium in kern
wapens. Wat moet daar mee gebeuren?
De NEA-studie besteedt veel aandacht aan opslag en
verwerking van plutonium. Het kernsplijtingsafval van
de kerncentrales wordt na de opwerking in glas inge
smolten. Dit zou ook met plutonium kunnen. DE NEA
studie geeft aan dat er op laboratoriumschaal proeven
zijn genomen met de zogeheten verglazing van plutoni
um. Het is geen simpel proces. Men moet onder meer
voorkomen dat het plutonium spontaan splijt en een
mini-explosie geeft. Het verglazen moet in speciale
installaties gebeuren vanwege de intense straling voor
werknemers. De NEA beveelt aan om dit in laboratoria
nader te bestuderen.
Het verglaasde plutonium zou volgens de NEA In de
diepe ondergrond opgeborgen kunnen worden. DE NEA
noemt berging in diepe boorgaten. Het plutonium komt
eerst in containers en die laat men zakken. Deze berging
brengt enkele problemen met zich mee. Ten eerste
maakt men op deze wijze als het ware plutonium-mij
nen. Daarom is bewaking nodig. De NEA wijst op het
probleem, maar geeft niet aan hoe men die bewaking
moet organiseren en wie dat gaat betalen. Wel stelt de



NEA dat het plutonium in 24.000 jaar voor de helft ver
valt en daarmee voor duizenden jaren een risico ople
vert. Deze lange vervaltijd veroorzaakt nog een ander
probleem. In het laboratorium kan men tijdens het
insmelten in glas voorkomen dat plutonium spontaan
splijt. Ondergronds opgeborgen heeft men deze contro
le niet meer. De NEA wijst erop dat in de loop van de tijd
de kans op spontane mini-explosies ondergronds
steeds groter wordt.

Gebmilrle literatuur:
Nucleonics Week, 1997,5 juni, 16 juni, 17 juli, 31 juli.
Nuclear Fuel, 1997, 15 juni, 30 juni, 28 juli.
Nuclear Energy Agency, Management of Separated
Plutonium, The Technical öpnons, Parijs, 16 juni 1997.
Tweede Kamer, 25422, nr1, "Opwerking van kernafval",
25 juni 1997.
D.H. Dodd e.a., Opwerking van Nederlandse splijtstof,
een analyse, ECN-C-97-031.

GEBAKKEN LUCHT.

door Steef van Duin

De regering gaf onlangs het groene licht voor het
opwerken van 4,5 ton uranium en 76 "bestraalde" MOX
(Mixed OXide staven). "[Dit] laatste restant van de kern
centrale Dodewaard· is onder het (geheime) opwer
kingscontract van Dodewaard met British Nuclear Fuels
(BNFL) gebracht, schrijft minister Hans Wijers van
Economische Zaken (EZ) in een brief plus bijlages van
25 juni dit jaar aan de Tweede Kamer. De minister
baseert zijn besluit op de conclusies van een rapport
van het Energie Centrum Nederland (ECN). In dit ECN
verhaal, vervaardigd in opdracht van EZ, wordt - onder
andere - geconcludeerd dat opwerking honderden mil
joenen guldens goedkoper is dan opslag van gebruikte
brandstofstaven zonder opwerking. Vervolgens neemt
het bewuste ministerie deze ECN-slotsom klakkeloos
over. De hardheid van genoemde ECN-kostenconclusie
isechter op z'n zachtst gezegd aanvechtbaar.
Kritiek

Deze kritiek vereist een passende argumentatie. De
opwerkingscontracten zijn geheim. Ook voor het ECN.
Om die reden moeten de opwerkingskasten in het rap
port worden geschat. Direct openbreken van de opwer
kingscontracten gaat eveneens geld kosten. Hoeveel
geld weet het ECN niet: "De hoogte van het bedrag moet
worden geschat....meer dan aangeven van een kosten-
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gebied... .ls dus niet mogelijk". Met betrekking tot 'de
kosten van opslag zonder opwerking' schrijft het ECN:
"Het is in wezen onmogelijk de kosten die voortvloeien
uit de benodigde conditioneringsfaciliteiten (fabrieken
om brandstofstaven voor opslag geschikt te maken)
met enige nauwkeurigheid te schatten". Het ECN verge
lijkt derhalve twee grotendeels onbekende kostenposten
en doet vervolgens een gok naar het kostenverschil.
Natte vingerwerk en schijnzekerheid van deze (al te?)
marktgericht werkende instelling.

Literatuur
Tweede Kamer, 25422, nr1, "Opwerking van kernafval",
25 juni 1997.
ECN, Opwerking van Nederlandse splijtstof, Een ana
lyse, mei 1997, voornamelijk paragraaf 5.

ROND PIETERBUREN'8 VERZET

door Steef van Duin

Bij het 'Comité Pieterburen zegt nee' (tegen de opslag
van kernafval in zout) werd eind juli een brief bezorgd.
Afkomstig van milieuminister Margaretha de Boer. In
deze brief schetst De Boer het lopende onderzoek op het
gebied van kernafval zoals gecoördineerd door de
Commissie Opslag Radioactief Afval (CORA). De minis
ter refereert verder aan eerder onderzoek (OPLA) dat
uitwijst dat het opbergen van atoomafval in zout in prin
cipe haalbaar is en ook "technisch veilig kan geschie
den", mits het afval ook op langere termijn terugneem
baar is. Kernafval in zout is nog altijd een optie, naast
andere opties. Echter, zo meldt De Boer, de regering
heeft besloten tot "een langdurige interim opslag bij
Covra" (Zeeland).

Aanleg van een "eindberging is dus niet aan de orde",
en, "er is mij dan ook niets bekend van een ECN rapport
waarin de lokatie Pieterburen wordt genoemd in relatie
tot de berging van radioactief afval", vervolgt De Boer.
De bewindsvrouwe lijkt in haar schrijven op dit laatst
genoemde punt als een kat om de hete brij te draaien.
Immers uit het bewuste ECN-rapport, met de naam
Metro I, valt zeer eenvoudig logisch af te leiden dat
Pieterburen, naast enkele andere zoutkoepels, op een
nog onbepaald moment in de toekomst in aanmerking
kan komen voor terugneembare opslag van kernafval.
Wij horen graag van de minister of het ECN al dan niet
een bok heeft geschoten in zijn rapportage Metro I.



Vgl. de brief van Margreet de Boer aan het Comité
Pieterburen zegt nee, ministerie van Vrom, kenmerk
DGM/SVS/97115036, 24 juli 1997; en Afvalnieuwsbrief
nummer 2van juni 1997.

AHAUS, EEN TWEEDE GORLEBEN?

door Steef van Duin

Ahaus, een plaats vlak over de Nederlands-Duitse grens
bij Twente, zal binnenkort vrijwel zeker het toneel wor
den van naar voorbeeld van Gorleben gemodelleerde
veldslagen tussen kernenergie-tegenstanders en politie.
Deze protesten, om transporten van kernafval en uitge
werkte brandstofstaven tegen te houden, zullen, zo is de
verwachting, met alle mogelijke wettelijke middelen
worden gesteund door politici van de socialistisch
groene regering van de deelstaat Nordrhein-Westfalen
(NRW) waarin Ahaus isgelegen.
Directe oorzaak is het voornemen van het Bundesamt
für Strahlenschutz (B18) om transporten van kernafval
naar de interim-opslagplaats in Ahaus rond eind sep
tember in gang te zetten. Tot dusverre is het in Ahaus,
in tegenstelling tot de evenknie Gorleben, niet tot mas
sale protesten tegen de tussenopslag van kernafval
gekomen. Dat meldt het blad Nucleonics Week in een
tweetal recente artikelen.

Ahaus: politieke machtsstrijd

Samen met Gorleben isAhaus een van de twee plaatsen
voor tussenopslag van kernafval in de Bondsrepubliek.
Wanneer het gebruik van de opslagplaatsen in Ahaus en
Gorleben politiek niet meer wordt geaccepteerd, bete
kent dit, een direct gevolg van de Duitse kernenergie
wet, een bedreiging voor de vergunningen van werken
de Duitse kerncentrales.
Begin juli verklaarde landelijk SPD-politicus Franz
Müntefering dat radio-actief afval en uitgewerkte brand
stofstaven van kernreactoren uit zuidelijk Duitsland voor
interim-opslag in Ahaus in aanmerking kwamen.
Inclusief decentrale Neckarwestheim waar voorberei
dingen worden getroffen om atoomafval eind septem
ber van het centrale-terrein te verwijderen. Midden juli
kondigde deelstaatminister Wolfgang Clement (SPD,
economie, NRW) aan dat de deelstaat zich met alle
macht tegen transporten van kernafval naar Ahaus zou
verzetten zolang gesprekken tussen :de industrie en
socialistisch-groen geregeerde deelstaten achterwege
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zouden blijven. Deze gesprekken werden eveneens in
juli afgebroken door Gerhard Schröder, SPD-premier
van Niedersachsen, toen de centrale CDU-gecontroleer
de regering een wijziging van de kernenergiewet door
voerde zonder formele instemming van de door de SPD
gecontroleerde Eerste Kamer in Bonn.

Verzet en voorgeschiedenis

Op 22 juli, zo meldt Nucleonics Week verder, maakten
de Bürgerinitiative (milieugroepen) duidelijk dat zij het
type verzet dat in Gorleben eerder leidde tot massale
veldslagen tot voorbeeld zouden nemen, mocht het
komen tot kernafvaltransporten naar Ahaus. Een groep
zei een stuk grond van een boer te hebben gehuurd van
waaruit de protesten zullen worden gecoördineerd.
Sinds 1977 wordt al tegen de bouw van de opslagplaats
en de opslag van kernafval in Ahaus door
Bürgerinitiative gegen Atommanlagen geprotesteerd,
een verzet dat totop de dag van vandaag voortduurt en
ook een deel van de aanpalende Nederlandse regio
omvat. De opslagplaats in Ahaus staat op zo'n dertien
kilometer van de grens, nadat deze door de talloze pro
testen pas in 1990 kon worden voltooid. In juni 1993
werd de eerste kernafval opgeslagen. In totaal volgden
305 containers met brandstofstaven uit de gesloten
kerncentrale Hamm-Uentrop (NRW). Deze transporten
werden in april 1995 voltooid. De opslagplaats, 200
meter lang, 38 meter breed en 20 meter hoog is in eer
ste instantie bedoeld voor afval dat direct uit Duitse
kerncentrales afkomstig is. Volgens de Duitse wet is het
noodzakelijk dat voor het in bedrijf blijven van kerncen
trales voldoende ruimte voor de opslag van afval is
gereserveerd. Inmiddels hebben de samenwerkende
kernenergieproducenten alle opslagruimte volgeboekt.
Door gebruik van grotere containers en (vergevorderde)
en omstreden plannen de opslagplaats in Ahaus te ver
groten wordt geprobeerd de bestaande opslagcapaciteit
uit te bouwen. Verwacht wordt dat Ahaus de grootste
tussenopslagplaats voor kernafval in de Bondsrepubliek
zal worden.
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de Afvalnieuwsbrief wordt verzorgd door
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